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 .لمسيحيون ما بعد الوصاية السوريةا

 

َتمّسك بعض المسيحيين بفرنسا في مرحلة زوال اإلنتداب الفرنسي على لبنان ، كذلك َتمّسكك بعهك و ولكو يكزل     
 .بالوصاية السورية التي خرجت عسكريًا من لبنان

 
يوو نشوء الدولة اللبنانية كان المسيحّيون منقسمين بالرأي والكتل واألحزاب والمواقف ،  وفي ذلكك ييجابيكة لعكدو    
هرورة وجود أحادية في الرأي المسيحي ، بل تنوع يغني الحياة السياسية اللبنانية ويهفي على الديمقراطية اللبنانية 

 .تمّيزًا ملحوظًا
 

مرحلة ما بعد اإلستقالل حتى دخول لبنان الحرب األهلية ، حيث لو تعد المسألة مقتصكرة   يستمّر الوهع كما هو في
على التنوع داخل المجموعة المسيحية ، بل مسألة تق قر واهمحالل وخسارة الحهور والدور الكذي لعبتكه هكذ     

 .المجموعة بأبعاد  التاريخية والمشرقية
 

ما سّمي في حين ا مع المقاومة الفلسطينية التي حاولت أن تفترش لبنكان  وقد اهُط دت هذ  المجموعة في المواج ة ب
وطنًا أو ساحًة بديلة عن فلسطين المحتلة ، كما اهُط دت هذ  المجموعة أيهًا من خكالل المواج كة مكع النظكاو     

هذا النظكاو   السوري الذي احتل لبنان وأمعن في محاولة تركيع كل اللبنانيين ، حيث نجح بمكان وفشل بمكان آخر ،
 .الذي ُطلب منه الدخول لتقديو يد العون للبنانيين ، فمّد يد  على كل اللبنانيين

 
أما وبعكد خكرو    . وفي كل هذ  المرحلة ، تراجع الدور والحهور لدى المسيحيين ، حتى وصل يلى درك خطير 

لممثلة ل و في بّث الروح إلحيكاء الكدور   الوصاية السورية من لبنان ، وبداًل من أن تأخذ المبادرة القوى المسيحية ا
 .وتأكيد الحهور ، فال هو توصلوا يلى يزالة كل الخلل وال حتى جزٌء منه

 
كما يكمن الخلل أيهًا في بعض الشكوائب التكي اعتكرت    " يتفاق الطائق " لقد كان الخلل معروفًا جراء سوء تطبيق 

دور  كَحكو فعلي بين السلطات دون المساس بحقكوق سكائر   صالحيات رئيس الجم ورية في يطار تمكينه من لعب 
الجماعات اللبنانية ، يهافة يلى ال جرة التي لحقت بالمسيحيين بنوع خاص وحرمان نسبة كبيكرة مكن حق كو فكي     

 .الحصول على الجنسية اللبنانية ، وت جيرهو عن قراهو ، ويبعادهو أو بعدهو عن اإلدارة العامة
 

ًا في قانون اإلنتخاب ، ف و وبعد عودة القوى السياسية لممارسة دورها بصورة طبيعيكة بعكد   كما يكمن الخلل أيه
لو يتمكنوا من تقديو مشروع موحد !!! زوال اإلحتالل السوري ، وبالرغو من مرور ما يفوق السبع سنوات على ذلك 

في الربع األخير من ساعة الصفر ،  وقد دخلوا. وواهح أو مشاريع متعددة من شأن ا أن تزيل الخلل وتعيد التوازن 
حيث بات موعد اإلنتخاب قريب ويذا حصل التعديل في هذا القانون وأزيل شيئًا من الخلل ، ف و ال شك تكأخروا أو  
كانوا قد لجؤا من حيث يدرون أو ال يدرون يلى نفس األسلوب الذي كانت الوصاية السورية تقوو به ، وهو يقكرار  

أش ر قليلة من اإلنتخابات بما يربك الناخب واألحزاب على حٍد سواء ويؤثر سلبًا في العمليكة   تقسيمات ينتخابية قبل
 .الديمقراطية
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مصالح و وصراعات و السياسكية ، حيكث أن التكوازن     نأمل أن ال يكرروا هذ  األخطاء فيستمر الخلكل نتيجكة   
لترتقي الحقًا يلى مستوى دولة مدنية يسودها العمكل   المنشود مطلوب بإلحكاح بغية تطوير الحياة السياسية اللبنانية ،

الحزبي العصري ، وذلك  من خالل التداول على رئاسة األحزاب بعيدًا عن العائلية واإلقطاعية الحزبية ، وصكواًل  
فكي  يلى لبنان دائرة ينتخابية واحدة يجري في ا اإلنتخاب على أساس النظاو النسبي وذلك من أجل اإلنسان والمواطنية 

 .لبنان
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